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swoją wizytę zaczął w byłej stolicy inflant Polskich – 
w dyneburgu. Pierwszym punktem programu było złożenie
wieńców pod krzyżem na słobódce wspólnie z merem
dyneburga andrejsem elksniņšem, ambasadorem rP 
w rydze moniką michaliszyn, prezesem fundacji «Pomoc
Polakom na wschodzie» mikołajem falkowskim oraz
prezesem związku Polaków na łotwie ryszardem
stankiewiczem. Pamięć poległych w kampanii łatgalskiej
legionistów uczcili również żołnierze Polskiego
kontyngentu wojskowego na łotwie, a także harcerze 
i uczniowie gimnazjum Polskim im. józefa Piłsudskiego.

Przy domu Polskim marszałka ciepło i serdecznie
powitały zespół tańca ludowego «kukułeczka» oraz chór
«Promień» wyśpiewując wesołą ludową piosenkę. zgodnie
z tradycją młodzież z zespołu porwała zaskoczonego
gościa do tańca.

następnie w galerii domu Polskiego marszałek
karczewski obejrzał wystawę pt. «Polacy na łotwie wczoraj

i dziś», która została przygotowana na stulecie Polski 
i łotwy przez krystynę kunicką, tomasza otockiego 
i ryszarda stankiewicza. Prezes stankiewicz szczegółowo
opowiedział o długiej i ciekawej historii Polaków 
z dawnych inflant Polskich na przestrzeni ponad czterech
stuleci. wystawa oraz historie o znanych postaciach 
z naszych terenów wywołały u marszałka ogromne
zainteresowanie.

w sali herbowej stanisław karczewski wpisał się 
do księgi Pamięci: «z radością patrzę jak język polski 
i tradycje znajdują troskliwych opiekunów, którzy promują
je jako element własnej tożsamości. Podtrzymujcie
polskiego ducha!» 

kolejnym punktem programu było wręczenie 
tzw. bonów pierwszaka rodzicom pierwszoklasistów
gimnazjum Polskiego im. józefa Piłsudskiego oraz Polskiej
szkoły Podstawowej im. hrabiów Platerów w krasławiu.
Pierwszoklasiści otrzymali z rąk marszałka nowoczesne

plecaki z wyprawką, zawierające wszystkie niezbędne
uczniom artykuły. dzieci podziękowały wysokiemu
gościowi wyśpiewując «kolorowe kredki» i obdarowując
go własnoręcznie przygotowanymi laurkami, które bardzo
wzruszyły marszałka. akcja «Bon pierwszaka» prowadzona
jest przez fundację «Pomoc Polakom na wschodzie».
Prezes fundacji mikołaj falkowski zaznaczył, 
że ta inicjatywa jest bardzo potrzebna i będzie z pomocą
senatu kontynuowana.

w dalszym ciągu wizyty odbyło się odsłonięcie
pomnika kapitana korpusu ochrony Pogranicza
władysława raginisa. kapitan władysław raginis urodził
się 27 czerwca 1908 r. w dyneburgu w łatgalii, 
po ukończeniu szkoły zaczął służbę. we wrześniu 1939 r. 
w czasie  obrony «wizny» kapitan raginis dowodził 
360 żołnierzami, podczas gdy przeciwnik – 
XiX korpus armijny gen. guderiana liczył 42 200 żołnierzy.
obrona ostatniego punktu oporu na odcinku, bunkra

dowodzenia na górze strękowej, trwała do wyczerpania
zapasów amunicji 10 września. kapitan raginis – zgodnie
ze złożoną przysięgą obrony aż do śmierci, popełnił
samobójstwo rozrywając się granatem. autorem pomnika
jest znany łotewski artysta plastyk romuald gibowski. 
na uroczystym odsłonięciu nie zabrakło krewnych
kapitana, jak również pra-pra-pra-wnuczki bohatera.

następnie marszałek karczewski wspólnie z merem
elksniņšem zwiedzili znajdujący się nieopodal budynek
Państwowego gimnazjum Polskiego im. józefa
Piłsudskiego remontowany ze środków senatu rP, 
w którym już w październiku będą uczyć się polskie dzieci
z klas młodszych. 

Polska delegacja udała się też do odnowionej 
ze środków senackich kwatery wojskowej na cmentarzu 
w ławkiesach, na którym pochowano 74 legionistów
poległych w 1919 r. w walkach z bolszewikami. w oprawie
żołnierzy Pkw na łotwie, złożono kwiaty i wieńce. 

Marszałek Senatu RP 
Stanisław Karczewski na Łotwie

Od lewej: mer Daugavpils Andrejs Elksniņš, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn,
Prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz, dyrektor Gimnazjum Polskiego w Dyneburgu Halina Smulko, 
Prezes Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie» Mikołaj Falkowski, dowódca V zmiany PKW na Łotwie mjr Daniel Stanicki
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na zakończenie pierwszego dnia w centrum kultury
łotewskiej stanisław karczewski spotkał się z Polakami 
i Polonią zamieszkałą na łotwie.

drugi dzień wizyty, 6 września marszałek spędził 
w stolicy łotwy. najpierw delegacja odwiedziła muzeum
okupacji, które pokazuje, jak na łotwie okupacyjny reżim
sowiecki w 1941 r. zmienił się na niemiecki, 
aby po ii wojnie światowej jeszcze raz przejść w sowiecki.
Pokazuje też, jak potem nastąpiła sowietyzacja 
i rusyfikacja tego kraju aż do odzyskania niepodległości 
w 1991 r. 

następnie marszałek karczewski spotkał się z
przewodniczącą łotewskiego parlamentu inārą mūrniece.
dyskutowano o kwestiach bezpieczeństwa obu krajów,
regionu bałtyckiego i państw europy Środkowo-
wschodniej. Przewodnicząca mūrniece podkreśliła wspólną
historię obu państw i podziękowała Polsce za wsparcie jej
kraju w walce o niepodległość. marszałek przypomniał o
solidarności obu państw w trakcie kampanii łatgalskiej,
oraz wskazał na wspólne priorytety polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa obecnie. marszałek senatu wysoko ocenił
stosunek państwa łotewskiego do mniejszości polskiej,

której umożliwiono kultywowanie polskości w polskich
ośrodkach i szkołach, a zwłaszcza swobodne nauczanie
języka polskiego. zwrócił uwagę, że podejmowanie wielu
przedsięwzięć z myślą o łotewskiej Polonii nie byłoby
możliwe bez dobrej współpracy z łotewskim samorządem.
marszałek karczewski wyraził też zadowolenie z rosnącej
współpracy gospodarczej z łotwą, wyrażając jednocześnie
nadzieję na dynamiczny wzrost ruchu turystycznego. 
w towarzystwie przewodniczącej parlamentu łotwy
marszałek senatu odwiedził bazę wojskową w Ādaži. 

ostatniego dnia swojej wizyty, 7 września marszałek
senatu ponownie przybył do dyneburga, żeby wziąć udział
w narodowym czytaniu. «katarynkę» Bolesława Prusa
czytała młodzież z zespołu tańca ludowego «kukułeczka»,
żołnierze z Polskiego kontyngentu wojskowego
stacjonującego na łotwie, w Ādaži oraz aktorka monika
mariotti. natomiast zaczęli czytanie marszałek senatu rP
stanisław karczewski, mer dyneburga andrejs elksniņš 
i ambasador rP w rydze monika michaliszyn. 

w czasie uroczystości marszałek karczewski przekazał
Polskiemu gimnazjum im. józefa Piłsudskiego tablicę
interaktywną, zakupioną ze środków senackich.



wieczorem 3 lipca w kościele pw.
Św. Piotra swój dorobek artystyczny w
koncercie pt. «cantate domino» pokazał
chór «camerata». iławski chór wstąpił
do rygi w drodze do sankt Petersburga
w rosji, gdzie wziął udział w iX
międzynarodowym festiwalu -
konkursie chórów «northern Bel
canto» i zajął ii miejsce. słuchacze byli
zachwyceni muzyką naprawdę wysokiej
klasy. w ramach trasy koncertowej
chórzyści wystąpili także w tallinie.

następnego dnia w ramach
niewielkiej trasy koncertowej na litwie i
łotwie w XViii-wiecznym kościele pw.

matki Boskiej Bolesnej wystąpił chór
nauczycielski im. stanisława
wiechowicza, który w przyszłym roku
będzie obchodził jubileusz 55-lecia
istnienia. w rydze chórzyści
zaprezentowali szeroki wachlarz
muzyczny, ponieważ repertuar chóru
składa się z utworów sakralnych i
świeckich. znajdują się w nim pieśni a
cappella oraz utwory wokalno-
instrumentalne różnych epok i
gatunków. dyrygent janusz lipiński
zaznaczył, że wyjazdy są dobrą okazją
do pokazania swoich umiejętności
przed zupełnie nową publicznością i

sprawdzenie się na obcym gruncie oraz
wspaniała możliwość integracji, która 
w tak dużym zespole jest bardzo ważna.
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W dniach 20-21 lipca w Twierdzy Dyneburg odbył się piąty 
Międzynarodowy Festiwal Rekonstrukcji Wojenno-Historycznej «Dyneburg 1812».

Jubileuszowy Festiwal 
Rekonstrukcji w Dyneburgu
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Chóralny początek lipca w Rydze
Na początku lipca w ryskich kościołach odbyły się aż dwa koncerty chórów 
w Polski. Najpierw 3 lipca słuchacze mogli nasycić się śpiewem iławskiego 
chóru «Camerata», a 4 lipca – ostrowskiego Chóru Nauczycielskiego 
im. Stanisława Wiechowicza.

Dnia 4 lipca 
w Łotewskim Muzeum Fotografii
odbył się wernisaż wystawy 
prac fotograficznych polskiej 
artystki Agnieszki Rayss 
pt. «Ostatnia rozmowa 
z akademikiem Sacharowem».

agnieszka rayss dokumentowała
pozostałości po sowieckich próbach
nuklearnych w północnym
kazachstanie. miejsce, w którym
odbywały się próby nuklearne,
stanowiło jedną z głównych lokalizacji
programu atomowego związku
radzieckiego. w ciągu 40 lat
przeprowadzono tam ponad czterysta
pięćdziesiąt detonacji. do 1989 r. wstęp
na te tereny był wzbroniony. do dziś
ludzie i otaczające ich środowisko
naturalne ponosi konsekwencje prób
nuklearnych.

tytuł wystawy nawiązuje do
opublikowanego w 1989 r. artykułu
prasowego, w którym amerykański
dziennikarz opisywał spotkanie z
andriejem sacharowem, utalentowanym
fizykiem, którego odkrycia pozwoliły
zbudować pierwszą sowiecką bombę
wodorową. Później sacharow stał się

aktywnym przeciwnikiem wyścigu
zbrojeń i działaczem na rzecz praw
człowieka, w 1975 r. otrzymał Pokojową
nagrodę nobla. wystawa składała się ze
zdjęć poligonu, przefotografowanych
zdjęć, dokumentujących ciała po
napromieniowaniu i fragmentów
przestrzeni ośrodka Badań jądrowych.

Podczas otwarcia wystawy
ambasador rP w rydze monika
michaliszyn zaakcentowała istotny
wydźwięk społeczny wystawy, która
pokazuje tragiczne skutki wykorzystania
broni nuklearnej dla ludzkości oraz
środowiska naturalnego. ambasador

podkreśliła, iż przypominanie sylwetki
wybitnego fizyka sacharowa ma
szczególne znaczenie w kontekście
przypadającej w tym roku 30 rocznicy
śmierci naukowca. Pani ambasador
podziękowała Pani dyrektor
łotewskiego muzeum fotografii mairze
dudarevej za pomyślną wieloletnią
współpracę w promowaniu polskiej
sztuki fotograficznej na łotwie oraz
instytutowi adama mickiewicza za
finansowe wsparcie projektu.

artystka fotografik agnieszka rayss
mieszka w warszawie. jest tzw. wolnym
strzelcem. zajmuje się fotografią
dokumentalną i jest współzałożycielka
międzynarodowego stowarzyszenia
fotoreporterów sputnik Photos. na
swoim koncie ma wiele wystaw
grupowych i indywidualnych, m.in. na
Biennale sztuki w Pradze 2009,
festiwalu noorderlicht 2008 i 2009.
fotografka jest laureatką wielu nagród i
zdobyła kilka stypendiów. interesuje ją,
w jaki sposób kraje postkomunistyczne
dążą do zachodnich wzorców oraz
popkulturowe przejawy tej
transformacji. wydała album american
dream (o triumfie popkultury w krajach
europy Środkowo-wschodniej).

Wystawa polskiej sztuki fotograficznej 
w Muzeum Fotografii w Rydze

Piętnaście klubów z łotwy, litwy, rosji,
Białorusi oraz czech przyjechało na
wspaniałe święto epoki napoleońskiej.
Przybyły także dwie grupy rekonstruktorów z
Polski: z lidzbarka warmińskiego po raz
kolejny przyjechała formacja wileńskiego
Pułku muszkieterskiego, a po raz pierwszy
przyjechała grupa pasjonatów z miejscowości
dobre miasto. w trakcie imprezy można było
zwiedzić obozy wszystkich grup
uczestniczących w przedstawieniu, zobaczyć
ciekawe mundury, stroje i artefakty.
tegoroczna edycja festiwalu skupiła ponad
160 rekonstruktorów.

zasadnicza bitwa rozpoczęła się dokładnie
o godz. 15.00. tłumy mieszkańców i gości
dyneburga z wysokości 8 bastionu podziwiali
dynamiczny i niezwykły spektakl. zacięta
walka o twierdzę trwała ponad godzinę,
następnie wszystkie oddziały zebrały się na
placu centralnym twierdzy i wzięły udział w
bitwie.

Późnym wieczorem w twierdzy dyneburg
wystąpił polski zespół folkmetalowy Percival
schuttenbach, który powstał w lublinie w
1999 r. ich muzyka to słowiański folk-metal z
wpływami folk-rocka i rocka progresywnego,
a nawet prog-metalu. zespół określa swoją
muzykę jako «nową falę Polskiego heavy
folku». nazwa zespołu nawiązuje do gnoma
Percivala schuttenbacha, jednej z postaci
występującej w sadze o wiedźminie
autorstwa andrzeja sapkowskiego. obok
instrumentów współczesnych takich jak
gitara akustyczna i elektryczna, basowa,
perkusja, wiolonczela akustyczna i
elektryczna, muzycy wykorzystują także
instrumenty tradycyjne np. lutnię
długoszyjkową, lirę bizantyjską, davul,
bodhran, darabukę, mandolinę, akordeon,
sopiłkę, gęśle, kemancze oraz rekonstrukcje
dawnych instrumentów dętych z rogu i kości.



muzeum literatury
zgromadziło unikalną kolekcję
prac wojciecha weissa z
przełomu XiX/XX wieku,
stanowiącą przykład zjawiska
wczesnego ekspresjonizmu w
malarstwie polskim końca XiX
wieku. kolekcja zaprezen-
towana została w rydze w
muzeum słynnego łotewskiego
malarza janisa rozentālsa, w
sąsiedztwie jego pracowni i
muzeum art nouveau.
rozentāls, jak wiadomo, był jed-
nym z najbardziej aktywnych
twórców życia artystycznego i
modernizatorów sztuki
bałtyckiej. jego rolę jako
malarza i animatora życia
artystycznego rygi porównać
można do działalności Przy-
byszewskiego w krakowie. tytuł
wystawy został zaczerpnięty z
prekursorskiej książki prof. wiesława juszczaka,
zatytułowanej «młody weiss».

wojciech weiss (1875–1950) był wybitnym malarzem,
rysownikiem oraz grafikiem. jego twórczość ewoluowała
od ekspresyjno-symbolicznych fascynacji przez poszukiwa-
nia kolorystyczne po zmysłową, klasyczną dojrzałość.
urodził się w leordzie na Bukowinie, jako syn emigranta
po powstaniu styczniowym. w 1891 r.  rozpoczął naukę w
krakowskiej szkole sztuk Pięknych. w latach 1895–1899
uczył się u leona wyczółkowskiego, pozyskując w ostatnim
roku nauki pracownię mistrzowską, tzw. majsterszulę.
kończąc studia wszedł w krąg krakowskiej bohemy,
zaprzyjaźnił się ze stanisławem Przybyszewskim, którego
poglądy wywarły nań głęboki wpływ. Był zafascynowany
malarstwem edwarda muncha. obrazy i rysunki weissa
pojawiały się na łamach «Życia». jego twórczość stała się
reprezentatywna dla ruchu «młodej Polski». od 1898 roku
wystawiał obrazy regularnie z towarzystwem artystów Pol-
skich «sztuka», zostając jego członkiem, a później preze-
sem. od 1906 r. był członkiem wiedeńskiej secesji. w 1899
roku wyjechał na stypendium do Paryża, próbując odnaleźć
własny malarski styl. w 1900 r. na wystawie Światowej w

Paryżu został wyróżniony za
obraz Portret rodziców. w 1901
roku, otrzymawszy stypendium
hr. tyszkiewicza podjął studia
we florencji, a w 1902 r. w
rzymie. fascynowało go zderze-
nie kultury antycznej ze
światem chrześcijaństwa.

w roku 1904 wraz z ojcem
zakupił posiadłość w kalwarii
zebrzydowskiej. miejsce to stało
się dla nich rodzinnym gniaz-
dem i inspiracją twórczości.
złączył się węzłem małżeńskim
z ireną (aneri), jego uczennicą i
malarką. od 1907 r. prowadził
zajęcia na macierzystej uczelni,
od 1910 r. na stanowisku profe-
sora; w latach 1918–1919 i
1933–1936 pełnił funkcję rek-
tora akademii sztuk Pięknych w
krakowie. oprócz ekspozycji
krajowych brał udział w wielu

wystawach zagranicznych, m.in. w wiedniu, Berlinie,
Paryżu, Pradze, wenecji, stanach zjednoczonych oraz w
1934 r. w rydze w wystawie sztuki polskiej «Polijas
jaunāko laiku tēlojošā māksla». Był członkiem komitetu
honorowego wystawy sztuki łotewskiej w zachęcie w
warszawie zorganizowanej w 1936 r. przez towarzystwo
Polsko- litewskie i towarzystwo zachęty sztuk Pięknych.
został uhonorowany wieloma nagrodami oraz najwyższymi
odznaczeniami państwowymi: polskimi, austriackim,
bawarskim oraz łotewskim krzyżem komandorskim orderu
trzech gwiazd iii klasy.

w tak zwanym «okresie białym» (ok. 1906-1910), zrod-
zonym z fascynacji artysty sztuką japońską i plenerowym
malarstwem francuskim, rozjaśnił swoją paletę. Po 1914
roku podjął dialog ze sztuką muzeów, w tym arcydziełami
renesansu i baroku, malując wiele aktów. to one przyniosły
mu zaszczytne miano polskiego renoira. w czasach
wielkiego kryzysu malował kompozycje, nawiązujące styl-
istycznie do nurtu nowej rzeczowości.

w latach 40. kontynuował główny nurt swej twórczości,
skupiając się na malowaniu pejzaży nadbałtyckich i z
okolic rodzinnej kalwarii. zmarł w krakowie.
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W połowie lipca aktywiści
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z Dyneburskiego Oddziału
«Promień» Związku Polaków 
na Łotwie zorganizowali wycieczkę 
krajoznawczo-poznawczą 
do Eglaine w Semigalii.

Polska nazwa miejscowości to
jałówka i znajduje się ona na lewym
brzegu dźwiny, 40 km od dyneburga
pomiędzy iłłuksztą a suboczem.
kilkunastoosobowa grupa
miłośników historii obejrzała tutaj
kilka ciekawych obiektów
historycznych.

Pierwszym punktem było
muzeum gothardsa stendersa –
postaci bardzo ważnej dla historii
łotwy. gospodarz muzeum
miervaldis Brodovs opowiedział o
wkładzie stendersa w oświatę
łotewską. gothards friedrichs
stenders urodził się 27 sierpnia w
1714 r. w jałówce. jego ojciec był
miłośnikiem języków, szczególnie
łaciny i zaszczepił tę miłość również
synowi. chociaż stenders z
pochodzenia był niemcem, umiłował
język łotewski, nauczył się, poznał go
i w drugiej połowie XViii w. stworzył
łotewski alfabet oraz wydał pierwszy
ilustrowany elementarz języka
łotewskiego. Przez całe życie dużo
pracował, pisał, tłumaczył i jest jedną
z kluczowych postaci w kwestii
rozwoju oświaty na terenach jeszcze
nieistniejącej wówczas łotwy. w
muzeum można dotknąć oryginalne
pierwsze wydanie łotewskiego

elementarza. stary stenders, bo tak
go nazywali miejscowi, zmarł 
17 maja 1796 r. na jego nagrobku
napisano – Tutaj spoczywa Gothards
Friedrichs Stenders, Łotysz.

następnie uczestnicy wycieczki
udali się do muzeum starożytnego
sprzętu rolniczego, gdzie
zgromadzono pokaźną liczbę
dawnych maszyn i przyrządów. 
w tym samym budynku mieści się
muzeum Pałacu tyzenhauzów-
Przezdzieckich, który znajdował się 
w jałówce do i wojny światowej,
kiedy to został zniszczony w walkach
z użyciem ciężkiej artylerii.

dalej grupa udała się 
do pobliskiego kościoła
luterańskiego otoczonego
niewielkim cmentarzykiem. 
obecny, murowany, kościół powstał
w tym miejscu w 1805 r., został
odrestaurowany w 1888 r., następnie
– w 2005 r. wewnątrz kościoła
znajduje się oryginalny ołtarz,
ambona i obraz ołtarzowy 
«chrystus na krzyżu», barokowe
organy zachowały się jeszcze 
z 1789 r.

na końcu wycieczka udała się 
do kościoła katolickiego oraz 
na urokliwy stary cmentarz, gdzie
jest pochowany gothards stenders
oraz ida apsāne – dziewczyna, która
była natchnieniem znanego poety
łotewskiego rainisa. zmarła w wieku
20 lat. wycieczka zakończyła się
poczęstunkiem i wspólnym
posiłkiem z gospodarzami 
muzeum stendersa ilgą 
i miervaldisem Brodowymi.

Tablica pamiątkowa 
Stefanii Ulanowskiej
W Wielonach (łot. Viļāni) 4 sierpnia 2019 r. 
odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy
pamiątkowej dedykowanej 
wybitnej Polce – Stefanii Ulanowskiej.

stefania ulanowska (1839–?) była
folklorystką, autorką noweli, sztuk
teatralnych, tekstów dotyczących symboliki
roślin i zwierząt, lecz głównie znana jest z
pracy «łotysze inflant Polskich, a w
szczególności gminy wielońskiej, powiatu
rzeżyckiego: obraz etnograficzny».

Badania, dotyczące życia łatgalczyków,
stefania ulanowska prowadziła w
miejscowości wielony i okolicach w latach
1889–1891. opisała nie tylko życie
materialne i duchowe, lecz zapisała też wiele
podań, legend, baśni i przysłów mieszkańców.

w ostatnich latach podejmowane są
różnego rodzaju działania naukowe,
dotyczące popularyzacji wiedzy na temat
życia i twórczości stefanii ulanowskiej,
głównie w ramach międzyinstytutowego
projektu «łotewsko-polskie, polsko-łotewskie
kontakty językowe i kulturowe»,
realizowanemu przez instytut slawistyki Pan
i łotewską akademię nauk.

tablicę upamiętniającą pobyt stefanii
ulanowskiej w wielonach wykonano z
inicjatywy prof. doroty k. rembiszewskiej
(instytut slawistyki Pan), prof. angeliki juško-
Štekele (rezeknieńska akademia technologii)
oraz dyrektor muzeum krajoznawstwa w
wielonach margarity skangale. tablica,
zawierająca napisy po łatgalsku i po polsku,
zawisła na ścianie domu, w którym
prawdopodobnie mieszkała badaczka
podczas swoich pobytów w tym miasteczku.

uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się
w obecności mieszkańców, mera wielon i
księdza z miejscowej parafii katolickiej.
imprezę uświetniły pieśni łatgalskie w
wykonaniu zespołu «Viļōnīši».

Członkowie UTW
zwiedzają Semigalię

Młody Weiss w Rydze
w muzeum janisa rozentālsa i rūdolfsa Blaumanisa 28 sierpnia odbyło się otwarcie wystawy 
pt. młody weiss. wystawa została przygotowana przez muzeum literatury im. adama mickiewicza 
w warszawie we współpracy z ambasadą rP w rydze oraz stowarzyszeniem muzeów Pamiątkowych 
i muzeum janisa rozentālsa i rūdolfsa Blaumanisa w rydze.
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tym razem w centrum kultury Polskiej
przedstawione zostały prace wychowanków studium
fotografii «marite art», którym kieruje jurij Berdnikow. 

koło fotograficzne, działające w daugavpilskim
centrum edukacji nieformalnej, tworzą uczniowie szkół
i gimnazjów miasta. wystawa prezentuje prace czterech
młodych fotografów: inty worniszy, daniela michno,
raula dzalbe i antona Burcewa. tematyka prac jest
bardzo szeroka, ale łączy je jedno: niezakłamane
zainteresowanie różnorodnością otaczającego świata i
umiejętność widzenia piękna nawet w najprostszych
rzeczach.

otwarcie wystawy było równie młodzieżowe i
świeże, jak przedstawione na niej prace. sofia
medwiedewa przy akompaniamencie adama
kazaczonoka wykonała wesołą i beztroską piosenkę,
stwarzając w galerii przyjazną i pełną pozytywnych
emocji atmosferę. głównym celem wystawy «termin
ważności upłynął» jest manifestowanie protestu
młodzieży przeciwko przemijaniu czasu. młodzież stara
się na wszelkie możliwe sposoby zachować i uchronić
przed zapomnieniem każdą konkretną chwilę i
towarzyszące jej emocje. najważniejsze jest to, żeby
termin ważności tego momentu nigdy nie upłynął.

Sezon twórczy 2019/2020 r. w galerii 
Domu Polskiego w Dyneburgu zaczął 
się 12 września otwarciem wystawy fotograficznej 
«Termin ważności upłynął».

W Centrum Kultury Polskiej 
Termin ważności upłynął

Podczas tegorocznej odsłony akcji
narodowe czytanie Para Prezydencka
zaproponowała do czytania nowele
polskie autorstwa marii konopnickiej,
elizy orzeszkowej, władysława
reymonta, henryka rzewuskiego,
Brunona schulza, henryka
sienkiewicza i stefana Żeromskiego.
Polacy na łotwie w różnych
miejscach co roku także uczestniczą
w narodowym czytaniu. w tym roku
największa odsłona odbyła się w
dyneburgu z udziałem marszałka
senatu rP stanisława karczewskiego.

impreza odbyła się 7 września na
sali starego gmachu uniwersytetu
daugavpilskiego przy ulicy Vienibas
13. Przybyło liczne grono wiekowo
zróżnicowanych Polaków, którzy
zapragnęli wziąć udział w tej
wspaniałej inicjatywie.

na wstępie zebranych przywitał
gospodarz, prorektor uniwersytetu
daugavpilskiego arvīds Barševskis,
następnie przemówili marszałek
karczewski, pani ambasador rP w
rydze monika michaliszyn, oraz mer
miasta andrejs elksniņš. wszyscy

goście podkreślili dobre stosunki
polski-łotewskie, znakomitą sytuację 
i usposobienie Polaków,
mieszkających na łotwie. rektor
Baršewski i mer elksniņš wyrazili
swoje uznanie dla akcji narodowe
czytanie i zadeklarowali, że chcieliby
podobną inicjatywę stworzyć także
na łotwie.

«katarynkę» Bolesława Prusa, bo
właśnie ten utwór wybrano, czytała
młodzież z zespołu tańca ludowego
«kukułeczka», żołnierze z Polskiego
kontyngentu wojskowego
stacjonującego na łotwie, w Ādaži
oraz aktorka monika mariotti.
czytanie zainicjowali marszałek
senatu rP stanisław karczewski, 
mer dyneburga andrejs elksniņš 
i ambasador rP w rydze moniką
michaliszyn.

w czasie uroczystości marszałek
karczewski przekazał Polskiemu
gimnazjum im. józefa Piłsudskiego
tablicę interaktywną, zakupioną ze
środków senackich. wieczór zakończył
występ zespołu tańca ludowego
«kukułeczka».

W dniach 5-6 września Rezeknieński Oddział ZPŁ 
na czele z prezesem Bernadetą Geikiną-Tołstową
zorganizował Dni Kultury Polskiej pod hasłem 
«Splot malarstwa, muzyki, tańca i pieśni polskiej».

wprowadzenie do dni kultury Polskiej odbyło się już 13
sierpnia w dworku w luznavie (pol. dłużniewo), gdzie ot-
worzono wystawę polskiej artystki julitty Biały «… a w
sercu zawsze Polska». Pani julitta urodziła się i mieszka w
warszawie, studiowała językoznawstwo na uniwersytecie
warszawskim oraz malarstwo na akademii sztuk Pięknych
w warszawie i w wirginii (usa). 

autorka przede wszystkim maluje portrety oraz ikony.
lubi podróżować i malować dawną architekturę europy
Południowej. 5 września w dłużniewie odbyło się
spotkanie z julittą Biały.

6 września w domu kultury mniejszości narodowych w
rezekne rozbrzmiał barwny polski koncert, w którym
uczestniczył chór rezeknieńskiego oddziału zPł
«jutrzenka» oraz zespół Pieśni i tańca «suwalszczyzna»

(kierownik i choreograf robert Śliżewski). imprezy zorgani-
zowano przy wsparciu ambasady rP w rydze, domu kul-
tury mniejszości narodowych w rezekne oraz dyrekcji
dworku w luznavie.

Dni Kultury Polskiej w Rezekne

Narodowe Czytanie 
w Dyneburgu 
z Marszałkiem RP
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP 
od 2012 r. Została zainicjowana wspólną lekturą «Pana Tadeusza»
Adama Mickiewicza.



Dnia 13 września podczas gali Fundacji 
«Pomoc Polakom na Wschodzie» w Warszawie 
dwudziestu Polakom wręczono nagrody 
«Zasłużony dla Polaków na Wschodzie». 
Wśród laureatów były również trzy Polki z Łotwy.

nagrody zostały wręczone podczas koncertu galowego 
i międzynarodowego spotkania młodych, który odbył się w
muzeum kolekcji jana Pawła ii – galerii Porczyńskich.

w ramach projektu i międzynarodowego spotkania
młodych 9 września w studiu Polskiego radia w warszawie
rozpoczęły się warsztaty muzyczne, w których wzięli udział
młodzi muzycy z Białorusi, litwy, ukrainy i z Polski.
warsztaty oraz koncert galowy zorganizowane zostały 
we współpracy z Polsko – ukraińską fundacją im. ignacego
jana Paderewskiego. Projekt został sfinansowany 
ze środków kancelarii senatu rP za pośrednictwem
fundacji «Pomoc Polakom na wschodzie».

na koncercie galowym 13 września orkiestra młodych
muzyków z Białorusi, litwy, ukrainy i Polski pod batutą
huberta kowalskiego wykonała utwory, które w XiX i XX
wieku skomponowali Polacy urodzeni na kresach –

stanisław moniuszko, mieczysław karłowicz, 
ignacy jan Paderewski, konstanty górski, wojciech kilar
oraz czesław niemen. celem projektu jest wspólna praca
pochodzących ze wschodu muzyków polskiego
pochodzenia i muzyków z Polski, doskonalenie 
ich warsztatu muzycznego i stworzenie wyjątkowego
zespołu muzycznego, głównie orkiestrowego.

w trakcie uroczystości po raz pierwszy marszałek
senatu rP stanisław karczewski i przewodniczący rady
fundacji «Pomoc Polakom na wschodzie» jan dziedziczak
wręczyli nagrody «zasłużonym dla Polaków na wschodzie».
laureaci to osoby zarówno z Polski jak i zza wschodniej
granicy, działające na rzecz kultury polskiej na wschodzie.
wśród dwudziestu osób nagrodzonych znalazły się również
dyrektorka centrum kultury Polskiej w dyneburgu,
kierowniczka zespołu tańca ludowego Żanna stankiewicz,
dyrektorka gimnazjum Polskiego im. józefa Piłsudskiego 
w dyneburgu halina smulko oraz architektka, zasłużona
działaczka wanda Baulina. Podczas wręczenia nagród
marszałek senatu rP podziękował nagrodzonym 
za niestrudzoną i potrzebną pracę na rzecz polskiej
wspólnoty i zachowania dziedzictwa narodowego.
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Dnia 14 września w Mārupe w stadninie «Zirgzandales»
odbył się «Piknik Polski», zorganizowany 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Relacji Polsko-Łotewskich «Silesia» wspólnie 
z Ambasadą RP w Rydze oraz żołnierzami 
Vzmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie.

w ciekawym przedsięwzięciu udział wzięli Polacy z
różnych zakątków łotwy, w tym rodziny z dziećmi i
młodzież szkolna, a także żołnierze V zmiany Polskiego
kontyngentu wojskowego z mjr danielem stanickim na
czele. gościem honorowym pikniku była ambasador rP na
łotwie monika michaliszyn.

Podczas pikniku zaproponowano wiele atrakcji, w tym
liczne konkurencje sportowe m.in. przeciąganie liny,
przenoszenie wody na czas oraz skoki w workach. dla
najmłodszych uczestników pikniku działał «domek
dziecięcy» z licznymi grami i zabawami. Polscy żołnierze
przygotowali pokazy samoobrony, szkolenie z przetrwania
w trudnych warunkach, jak również instruktaż udzielania
pierwszej pomocy. jedną z atrakcji była przejażdżka konna
dla dzieci i młodzieży. wszystkich połączyło wspólne
śpiewanie, a o smaczny i obfity poczęstunek zadbali polscy
żołnierze.

Zasłużeni dla Polaków
na Wschodzie

Od lewej: minister Jan Dziedziczak, marszałek RP Stanisław Karczewski, 
dyrektor Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu Żanna Stankiewicz, architekt Wanda Baulina, 
dyrektor Państwowego Gimnazjum Polskiego im .J.Piłsudskiego w Daugavpils Halina Smulko

«Piknik Polski» w Mārupe

Piknik to wspaniała forma spędzania 

wspólnie czasu z rodziną, najbliższymi 

i przyjaciółmi. Tym bardziej jest mi miło, 

że mogę spędzić ten czas właśnie z Wami.

Piknik to idealna okazja do budowania 

dobrych i silnych relacji między rodakami

mieszkającymi na Łotwie. 

Prezes Stowarzyszenia «Silesia»
Mariusz Duka



Obóz żeglarski 
w Giżycku

W tym roku dzięki Fundacji LOTTO, Fundacji «Pomoc Polakom
na Wschodzie» i Międzynarodowemu Centrum Żeglarstwa 
i Turystyki Wodnej w Giżycku młodzież z szkół polskich 
w Dyneburgu i Krasławiu miała okazję udać się na 
dwutygodniowy obóz żeglarski w Giżycku nad jeziorem Kisajno.

Obóz żeglarski 
w Giżycku

zajęcia dla przyszłych żeglarzy trwały od wczesnych
godzin porannych do późnego wieczoru. w skład zajęć
wchodziła zarówno teoria, jak i praktyka: budowa
jachtu, stawianie żagli, odpalanie silnika, wyjście 
i wejście do portu. młodzież wykazała wielką chęć
nauki zarówno języka polskiego jak i żeglarstwa, więc
postęp był szybki. kursanci mimo zmęczenia i upalnej
pogody z coraz większym zapałem wyruszali na wodę.

Po dwutygodniowym szkoleniu teoretycznym 
i praktycznym uczestnicy w wieku 14–15 lat i starsi
zdawali egzaminy i uzyskali patenty żeglarza
jachtowego. Po egzaminach zostali «pasowani» na
żeglarzy. oprócz wymarzonego patentu obóz żeglarski
zaowocował również mnóstwem nowych znajomości.
na zakończenie warsztatów odbyły się regaty. 
w załodze, która zajęła pierwsze miejsce było dwóch
najmłodszych uczestników grupy. wszyscy uczestnicy
warsztatów otrzymali komplety laminowanych map
żeglarskich wielkich jezior mazurskich.
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od wielu lat Polacy z łotwy biorą udział 
w najtrudniejszych w Polsce regatach
śródlądowych, rozgrywanych w formule 
24-godzinnego wyścigu non-stop. tym razem 
w regatach wystartowało 21 załóg, w tym załogi 
z litwy i łotwy. trasa regat wiodła przez jeziora 
i kanały północnej części szlaku wielkich jezior
mazurskich – kisajno, dargin, kirsajty, Święcajty 
i mamry. start i meta regat znajdowały się przed
portem mcŻitw na jeziorze kisajno. honorowym
gościem tegorocznych regat była kapitan 
joanna Pajkowska, najsłynniejsza polska żeglarka
oceaniczna.

start w regatach nastąpił w sobotę o godzinie
13.00. niestety w pół godziny po starcie wiatr
praktycznie zanikł i załogi prawie do końca regat
zmuszone były wiosłować, a zgodnie 
z regulaminem miały do dyspozycji jedynie dwa
wiosła. Był to morderczy wyścig na wiosłach, 
ale mimo to poddała się i wycofała z regat tylko
jedna załoga, która była tak osłabiona, że trzeba
było ją zholować do portu. w klasie dz klasyczna
zażarta walka trwała do ostatnich metrów, lecz
załoga z dyneburga wreszcie zdobyła wymarzone
pierwsze miejsce i złote medale. w poprzednich
latach nasza łotewska załoga cztery razy
zdobywała brąz. na łotwę pojechał także puchar
dla najlepszej załogi zagranicznej, który wręczyła
kapitan joanna Pajkowska.

Zwycięskie regaty 
na Mazurach
Ekipa żeglarzy z Dyneburga w sierpniu
uczestniczyła w XVIII Międzynarodowych 
Regatach w Polsce, które tradycyjnie odbyły 
się na Mazurach, a dokładnie w Giżycku.
Współorganizatorem mistrzostw było
Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa 
i Turystyki Wodnej w Giżycku.

Kapitan Joanna Pajkowska, która dwa razy opłynęła 
samotnie dookoła świata wręcza puchar dla najlepszej 
załogi zagranicznej.



W ostatnim numerze 
«Polaka na Łotwie» za 2018 r.
reklamowaliśmy wydany 
przez Fundację Bałtycką album 
«100 Polaków zasłużonych 
dla Łotwy». 

znaleźli się w nim tacy politycy jak
marszałek józef Piłsudski, prezydenci
gabriel narutowicz i ignacy mościcki.
ich związków z łotwą nie trzeba
nikomu tłumaczyć («ziuk» odwiedzał
często rygę jako młody socjalista,
później brał aktywny udział w
kształtowaniu naszej polityki wobec
państw bałtyckich; dwaj prezydenci
kształcili się na łotwie). niektórzy
mieli nam za złe, że w albumie nie
umieściliśmy romana dmowskiego,
współtwórcy niepodległej Polski,
reprezentanta polskiej prawicy,
konkurencyjnej wobec Polskiej Partii
socjalistycznej «endecji», dzięki
któremu Polska uzyskała w wersalu
korzystną granicę zachodnią. krytycy
powoływali się przy tym, że dmowski
miał swój etap «łotewski»,
zamieszkując mitawę...
zdecydowaliśmy się jednak nie
umieszczać go w albumie, wiedząc jak
bardzo krytyczny był wobec młodego
państwa łotewskiego. z tych samych
powodów w naszej publikacji nie
znalazł się urodzony w dyneburgu,
niechętny łotwie, władysław
studnicki, dla odmiany reprezentant
opcji proniemieckiej. jednak z okazji
80 rocznicy śmierci romana
dmowskiego, która przypadła 2
stycznia 2019 r. chcielibyśmy skreślić
parę słów o «panu romanie» i jego
związkach z łotwą. 

OjCiEC ByŁ BRUKARZEM

roman dmowski urodził się w
1864 roku we wsi kamionek pod
warszawą (obecnie dzielnica Praga-
Południe)  w niezamożnej rodzinie
pochodzenia szlacheckiego,
pieczętującej się herbem «Pobóg».
jego ojciec był właścicielem
niewielkiej firmy brukarskiej. Przyszły
szef polskiej delegacji na obradach
wersalskich w 1919 r. już od młodości
angażował się w politykę. 

jako uczeń iii gimnazjum w
warszawie założył w 1881 r. tajną
organizację wymierzoną w carat pod
nazwą «strażnica». to niewielkie
stowarzyszenie organizowało tajne
wykłady z polskiej literatury, geografii i
historii. trzeba pamiętać, że był to
okres ucisku rusyfikacyjnego w «kraju
Przywiślańskim», spowodowany klęską
powstania styczniowego z 1863 r.
jesienią 1886 r. dmowski rozpoczął
studia na zrusyfikowanym cesarskim
uniwersytecie warszawskim, które
zakończył rozprawą  «Przyczynek do
morfologii wymoczków
włoskowatych», otrzymując «uczony
stopień kandydata nauk
przyrodniczych». 

dmowski knuł przeciwko caratowi
także po studiach. w 1888 r.
zaangażował się w działalność w
patriotycznej organizacji «zet», zaś rok
później został przyjęty do ligi Polskiej.
w tygodniu «głos» poznał innego
działacza jana ludwika Popławskiego,
który pozostał jego przyjacielem do
końca życia. 

Po powrocie z krótkich studiów we
francji dmowski założył nową
organizację «ligę narodową», której
stał się liderem. niestety za swoją

opozycyjną wobec rosji działalność
dmowski został umieszczony na cztery
miesiące w warszawskiej cytadeli,
następnie zaś jesienią 1893 r. zesłany
poza teren królestwa Polskiego, do
kurlandzkiej mitawy. tutaj zaczyna się
jego etap «łotewski», który będzie
obejmował także spotkania z
marszałkiem józefem Piłsudskim i
leonem wasilewskim w wilnie. 

NA POCZąTKU 
MiAŁA Być LiPAWA

o pobycie dmowskiego w mitawie
niewiele się pisze, w internetowej
encyklopedii jest na ten temat jedno
zdanie, więcej znajdziemy w
okolicznościowym albumie wydanym
z okazji stulecia niepodległości Polski,
gdzie mitawie poświęca się cztery
strony, opatrzone głównie
pocztówkami ze stolicy kurlandii, a

także cytatami z siostry władysława
studnickiego stanisławy studnickiej,
która mieszkała wtedy na łotwie1. jak
twierdzą badacze biografii
dmowskiego roman wapiński i
krzysztof kawalec, miejscem zsyłki
polskiego narodowca miała być
początkowo lipawa, jednak carat nie
zgodził się na to, utrzymując, że jest to
port wojenny2. wraz z dmowskim na
zesłanie na łotwę skazani zostali
także inni znani działacze: edukator
Bolesław «Boś» hirszfeld (którego
życie zakończy się bardzo smutno w
szwajcarii w 1899 r.), a także inżynier
tomasz ruśkiewicz. dwaj ostatni

Niekoniecznie przyjaciel. 
Dmowski w Mitawie i przy mapie politycznej

1 Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, 
Wojciech Jerzy Muszyński, Architekt wielkiej 
Polski. Roman Dmowski 1864–1939, 
Warszawa 2018, s. 66-69

2   Roman Wapiński, «Roman Dmowski», 
Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s. 64; 
Krzysztof Kawalec, «Roman Dmowski», 
Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2016, s. 55
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zamieszkali w rydze3. w stolicy
kurlandii zatrzymał się z kolei jan
warchocki. 

dmowski pojawił się w mitawie
najprawdopodobniej w listopadzie
1893 r. dysponujemy nie tylko
wspomnieniami stanisławy
studnickiej na ten temat, ale także
relacją przyjaciela dmowskiego
władysława jabłonowskiego, krytyka
literackiego, pisarza, w wolnej Polsce
senatora związku ludowo-
narodowego z województwa
łódzkiego. jabłonowski utrzymuje, że
dmowski w mitawie «czuł się wcale
nieźle, pogody i humoru nie tracił, umysł
miał zrównoważony i pulsujący życiem.
Posyłałem mu czasem co ciekawsze
pisma warszawskie i korespondowałem
z nim pod wskazanym adresem.
Niekiedy odpisywał na moje listy
(korespondencję tę niszczyłem w
przewidywaniu rewizji, na którą
niedługo czekałem), a czasami robił
aluzje do mnie, właśnie w owych
dowcipnych felietonach, w których
doszukiwaliśmy się nieraz ukrytego,
konspiracyjnego znaczenia. Tak przeszło
parę miesięcy» – pisał jabłonowski.
dodajmy, że dmowski w tym czasie

umieszczał swoje teksty w piśmie
«głos», podpisując je z mitawy jako
don diego iguenaz. 

w lutym 1894 r. jabłonowski
odwiedził dmowskiego na łotwie z
okazji przygotowań narodowców do
setnej rocznicy powstania
kościuszkowskiego, które notabene
miało miejsce także w kurlandii i
semigalii. jabłonowski zatrzymał się w
rydze u wspomnianego już hirszfelda,
gdzie spotkał właśnie twórcę «ligi
narodowej». następnego dnia dwóch
dżentelmenów miało już okazję być w
mitawie, gdzie rozmawiali nie tylko o
obchodach rocznicy powstania, ale
także o zamiarach dmowskiego. ten
ostatni zwierzył się jabłonowskiemu,
że planuje wyjazd do austriackiego
wówczas lwowa. już wtedy w głowie
«pana romana» kiełkowała myśl o
założeniu czasopisma, które byłoby
wpływowe i prestiżowe. w ówczesnej
rosji, nawet w liberalnej guberni
kurlandzkiej, nie było to możliwe. w
mitawie dmowski urósł. jak wspomina
jabłonowski: «objawił się (...) jako mąż
dojrzały, z poważną zadumą wpatrzony
w perspektywę swego życia, w związku
nierozerwalnym z ogólnym życiem
narodu. Jako człowiek przyszłego
płodnego czynu, daleko sięgającej myśli
i mocnego ducha». 

KELLNER, 
iST KEiN KELLNER DA?

ciekawie o pobycie dmowskiego w
kurlandii, może nawet bardziej
szczegółowo, pisze wspomniana już
stanisława studnicka. swoje
wspomnienia z łotwy ogłosiła już po
śmierci «pana romana» w styczniu
1939 r. w gazecie «Prosto z mostu».
studnicka, inaczej niż jabłonowski,
przebywała w 1894 r. stale w mitawie
wraz z rodziną. «Było to na wiosnę 1895
r. (1894, przyp. red.). Pewnego ranka
zgłosił się do nas młody człowiek w
popielatym paltocie i takimże ciemnym
kapeluszu, wysoki, o nerwowej
niespokojnej twarzy. Był to Roman
Dmowski świeżo wypuszczony z cytadeli
warszawskiej. Miał on list polecający do
naszej matki od przyjaciela naszego
Józefa Hłaski. Matka nasza była zawsze
wielką patriotką, nie dziwi więc, że
Dmowski jako «carskiej ofiara przemocy»
znalazł u nas od razu serdeczne
przyjęcie. Od razu niemal mieszkaliśmy
w Mitawie, gdzie brat nasz Wacław
uczęszczał do gimnazjum, zmuszony
rygorami rusyfikacyjnymi do opuszczenia
Wilna» – wspomina studnicka. wacław
gizbert-studnicki, urodzony w 1874 r.
w dyneburgu, został usunięty z
gimnazjum wileńskiego za działalność

niepodległościową, naukę musiał
kontynuować w mitawie i Parnawie.
Początkowo socjalista, później związał
się z narodową demokracją, pisząc do
endeckiego «dziennika wileńskiego». 

jako polscy patrioci warchocki i
dmowski (zamieszkali w mitawie), a
także hirszfeld i ruśkiewicz
(przebywający w rydze), stali się dla
rodziny studnickich kimś od razu
bliskim. dla «pana romana» nie od
razu wszystko było jednak łatwe. jak
pisze studnicka «w pierwszych dniach
robił Dmowski na siostrze mojej i na
mnie wrażenie denerwujące:
rozmawiając bowiem rzucał wciąż
niespokojnie oczyma na wszystkie strony
– ślad ten pobytu w cytadeli przeminął
jednak prędko. Pan Roman (takeśmy go
wówczas wszyscy nazywali) nie mógł w
tym okresie długo pracować umysłowo,
odczuwał – jak mówił – jakby ciarki
przechodzące mu po skórze na głowie, a
że się stołował stale u nas, przychodził
więc koło 3-ej i resztę dnia spędzaliśmy
razem». młodych panów z warszawy,
dmowskiego i warchockiego,
odwiedzały często «mitawskie
panienki», ciekawe nowinek z
«królestwa Polskiego». trzeba
podkreślić, że mieszkająca w kurlandii
rodzina studnickich prowadziła coś w
rodzaju szkółki polskiej, w której
uczestniczyła polska społeczność w

mitawie. inteligent z warszawy musiał
imponować łotewskim Polakom.
studnicka przypomina, że «wierszami
sypał jak z rękawa», był «dowcipny»,
uwielbiał literackie «przekomarzania».
na imieniny pani stanisława dostała
od dmowskiego wierszyk. «Dmowski
wykazywał już wówczas duże zdolności
językowe. Chcąc wprawić się np. w języku
niemieckim uczył się i deklamował całe
monologi z dramatów Ibsena w
przekładzie niemieckim. Pewnego razu
mieliśmy z tego powodu uciechę: gdy
nam w cukierni nie od razu podano
żądane ciastka, zaczął Dmowski głośno
deklamować z Ibsena: «Kellner, ist kein
Kellner da» itd. Zdumieni rytmicznością
przemowy rzucili się ku nam tłumnie
kelnerzy i panny szepcąc między sobą:
«ein Dichter, ein grosser Dichter ist er».
Pamiętajmy, że ówczesna stolica
guberni kurlandzkiej była w dużej
mierze miastem niemieckojęzycznym. 

oprócz deklamowania wierszyków,
dmowski śpiewał u studnickich pieśni
narodowe, odbywał dyskusje literackie,
spacery (ówczesna mitawa była
pięknym miastem, niestety została
zniszczona w czasie ii wojny
światowej). czasami denerwował
polską, patriotyczną rodzinę swoimi
sympatiami dla cara aleksandra iii,
żartobliwie rozdawał także
kurlandzkim Polakom stanowiska w

przyszłej, wolnej Polsce. generalnie
przyszły przywódca obozu
narodowego żył w kurlandii skromnie.
gdy chciał wybrać się z miejscowymi
Polakami na wieczór polski, nie miał
się w co ubrać. «Widzę go jak dzisiaj
stojącego u nas przed lustrem i
zafarbującego atramentem zrudziałe
szwy codziennego surduta czarnego.
Dodać jednak muszę, że mimo biedy
zawsze był na co dzień porządnie
ubrany», wspomina studnicka. 

ChCę PANA ROMANA 
ZA MężA

Podczas pobytu w mitawie
dmowski miał okazję spotykać się nie
tylko z miejscową polską kolonią, ale
także z Polakami z królestwa
Polskiego. Pewnego dnia kurlandię
odwiedził przebywający w rydze
polski tłumacz heinricha heinego
władysław nawrocki. Była to kolejna
okazja do «wierszowanych zabaw» z
użyciem języka niemieckiego. Był
wreszcie dmowski obiektem
«westchnień miłosnych» łotewskich
Polek. «Jedna z Polek mitawskich
zakochała się w nim, jak się zdaje,
naprawdę. Rzecz się miała tak: owa
panienka była tzw. panną na wydaniu. A,
jak to wiemy, z powieści Orzeszkowej,
było w zwyczaju, że Polacy zajmujący
wysokie stanowiska w Rosji, chcąc mieć
żonę Polkę, przyjeżdżali do kraju na
urlop krótkoterminowy, by się tu ożenić z
panną przygotowaną dla nich przez
krewnych lub znajomych. Otóż do naszej
mitawianki zajechał właśnie taki
konkurent, dobra partia pożądana przez
rodzinę. Pannie zaś podobał się pan
Roman, który w danej chwili bynajmniej
partią nie był. Panna była w rozterce. W
przeddzień przyjazdu konkurenta zjawia
się ona u nas i błaga moją matkę, by jej
pomogła dowiedzieć się, czy Dmowski
jest naprawdę żonaty czy nie (...) Matka
moja zręcznie naprowadziła rozmowę na
upragniony temat, panna z rumieńcem
na twarzy czekała odpowiedzi
Dmowskiego. Pan Roman chrząknął,
poprawił się wygodnie na krześle,
wyciągnął nogi przed siebie i z wolna
wycedził: «Gdybym powiedział, że jestem

3  Mariusz Kułakowski, «Roman Dmowski 
w świetle listów i wspomnień», 
Tom I, Gryf Publications, London 1968, s. 158
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żonaty, to był skłamał, gdybym
powiedział, że jestem nieżonaty, tobym
również skłamał». Panienka wyszła od
nas bliska płaczu. Po trzech dniach
zaręczyła się z owym konkurentem z
Rosji, a po tygodniu wyjechała z nim jako
żona». warto podkreślić, że dmowski,
podobnie jak przywódca niepodległej
łotwy kārlis ulmanis nigdy się nie
ożeni, choć podczas pobytu w mitawie
podobno jeździł do wilna, gdzie
rywalizował z józefem Piłsudskim o tę
samą pannę. 

KiLKA SŁóW O KURLANDii

Pobyt dmowskiego w mitawie
nakreśliliśmy dzięki wspomnieniom
stanisławy studnickiej4. nie ma tam
praktycznie wątków politycznych,
jedynie obyczajowe. koniecznie trzeba
jednak dodać, że w stolicy kurlandii
powstały dwie broszury przywódcy
obozu narodowego: «ugoda czy
walka?» oraz «Po manifestacyi 17
kwietnia». książki wydano w galicji
wschodniej w 1895 r. w ramach serii
«z dzisiejszej doby5». właśnie już na
początku tego roku dmowski wyruszy
z mitawy do austro-węgier, gdzie
przez jakiś czas będzie się
zatrzymywał we lwowie. zostanie tam
redaktorem pisma «Przegląd
wszechpolski» (idea jego wydawania
pojawiła się już podczas pobytu na
łotwie). w jednym z jego pierwszych
numerów umieści tekst o kurlandii,
gdzie w interesujący sposób
scharakteryzował łotyszy i niemców
mieszkających w guberni. ciekawie
sportretuje lokalne polskie
środowisko. «Inteligencja polska w
niewielkiej ilości niemczała, lud zaś
litewski w dosyć znacznej łotyszał. Jest
jednak pewna, dość znaczna ilość

polaków, od dawna tu zamieszkałych,
uważających się prawie za miejscowych,
którzy nie przestają być polakami. Czując
się tu o kilka zaledwie mil od swej
żmudzkiej wsi, polak taki nie ma
przeświadczenia, że jest gdzieś w par
excellance obcym kraju. Oddawna
kształciła się w dobrych szkołach
mitawskich znaczna ilość młodzieży
polskiej. dziś, po zruszczeniu, straciły
one swą wartość wychowawczą, nie
mniej wolne są one jednak w części od
tego ucisku, jaki panuje w szkołach
litwy». dość krytycznie poszedł jednak
dmowski do tych Polaków, którzy do
kurlandii przyjechali jako urzędnicy
rosyjscy. «Służą oni w administracji i
sądownictwie z rozmaitym stopniem
gorliwości. Są nawet tacy, którzy pragnąc
zrobić karierę kosztem miejscowej
ludności, występują jako apostołowie
sprawy rosyjskiej, tępią niemczyznę,
popisują się z odpowiednimi
przemówieniami, wreszcie biorą żywy
udział w życiu towarzyskim rosyjskim».
duża część Polaków, jak wskazywał
dmowski, solidaryzowała się wszakże
z lokalną, rodzimą ludnością
niemiecką. ogólny stan polskości w
guberni był jednak trudny. «Skromne
pojęcie o rozwoju życia polskiego w
Kurlandii daje statystyka pism polskich,
otrzymywanych w tym kraju.

Przychodziło ich przez pocztę do całej
guberni w r. 1893 – 244. Do tego należy
dodać niewielką ilość otrzymywanych
przez księgarnie. Niska ta cyfra pochodzi
stąd, że wielu Polaków prenumeruje
pisma niemieckie i rosyjskie, a czytania
polskich nie czuje potrzeby, co niestety
zbyt często się spotyka śród Polaków na
obczyźnie6». czy te słowa dmowskiego
z 1895 r. nie brzmią aktualnie także
dzisiaj, również na łotwie?

LEPiEj Z ROSją Niż 
Z NiEMCAMi

te słowa o kurlandii zostały
skreślone już we lwowie, gdzie
ukazywał się «Przegląd wszechpolski».
w galicji wschodniej powstanie także
pierwsza partia polityczna
dmowskiego – stronnictwo
narodowo-demokratyczne. w 1903 r.
dmowski wyda popularną do dziś
wśród polskich narodowców książkę-
manifest «myśli nowoczesnego
Polaka» (książka została uznana za
«wyznanie wiary narodowej»). 

w 1905 r. na terenie królestwa
kongresowego, przechrzczonego na
«kraj Przywiślański», podobnie jak na
łotwie, wybucha rewolucja
socjalistyczna. dmowski staje się z

miejsca jej wielkim przeciwnikiem.
Przyszły minister spraw zagranicznych
wolnej Polski uważał, że
rewolucjonistom bynajmniej nie
chodzi o dobro Polski, a o zupełnie
inną sprawę, internacjonalistyczną.
radził Polakom nie mieszać się do
rozruchów antyrosyjskich, zupełnie
inaczej niż józef Piłsudski. nie znaczy
to, że dmowski był przeciwnikiem
odrodzenia wolnej Polski, myślał po
prostu o innych metodach niż polscy i
łotewscy socjaliści. w 1905 r. dmowski
wysunął program autonomii ziem
polskich w ramach cesarstwa
rosyjskiego, a także polonizacji szkół i
urzędów. wspierał jednocześnie carat
w walce z ruchem socjalistycznym,
czego wielu starych PPs-owców nie
mogło mu wybaczyć nawet w okresie
międzywojennym. w 1907 r. dmowski,
działający na ścieżce legalizmu,
zostaje deputowanym do dumy
Państwowej, a jednocześnie
przewodniczącym koła polskiego.
wtedy pisze swoją kolejną znaną
publikację – «niemcy, rosja i kwestia
polska». w tej książce dmowski
wyjaśnił jednoznacznie, że
podstawowym zagrożeniem dla bytu
narodowego Polaków są niemcy. tych
poglądów, podobnie jak niechęci do
niepodległej ukrainy, dmowski
trzymał się, mimo zmienionych
warunków geopolitycznych, do swojej
śmierci w 1939 r. 

gdy wybuchła i wojna światowa,
dmowski opowiedział się
jednoznacznie po stronie rosji, licząc,
że carat zjednoczy ziemie, na których
mieszkają Polacy, dołączając do rosji
pruską wielkopolskę, Pomorze, warmię,
mazury i Śląsk, a także austriacką
galicję i Śląsk cieszyński (później zaś
nada polskim ziemiom autonomię).
Piłsudski hołdował wtedy innej
koncepcji – sojuszowi z państwami
centralnymi, czyli austrią i niemcami,
w celu utworzenia choćby malutkiego
państwa polskiego. to nie pierwszy i
ostatni raz, kiedy dwaj przywódcy mieli
krańcowo różne poglądy. ostatecznie

zwycięzcą został dmowski – i wojnę
światową po czterech latach wygrały
państwa ententy: wielka Brytania,
francja, włoch i usa, zaś na
konferencji pokojowej w wersalu
błyszczały dwa nazwiska: roman
dmowski i ignacy jan Paderewski. 

LiNiA DMOWSKiEGO

narody bałtyckie uważał dmowski
za stojące wyżej od rosjan. dał temu
wyraz w swoim napisanym po
angielsku artykule «zagadnienia
środkowo- i wschodnio-europejskie»
(londyn 1917). «Na pobrzeżu bałtyckim
ludność państwa rosyjskiego składa się
ze szczepów nie mających nic wspólnego
z Rosjanami. Finlandia jest zaludniona
przez Finów i Szwedów, w Estonii,
Inflantach i Kurlandii żyją Estowie,
Łotysze i Niemcy – wszyscy luteranie,
wszyscy należący do Zachodu przez swą
cywilizację, wyżsi od Rosjan kulturą i
rozwojem ekonomicznym» – pisał
dmowski w czasie i wojny światowej7.
w momencie pisania tego tekstu
sprawa niepodległości łotwy nie

znajdowała się na jakiejkolwiek
agendzie. jednak nawet wtedy, gdy 18
listopada 1918 r. ogłoszono
niepodległość łotwy, dmowski nie stał
się przyjacielem łotyszy, choć jak
wskazaliśmy wcześniej, uważał ich za
naród stojący kulturowo wyżej niż
rosjanie. 

trzeba napisać wprost: dmowski
nie wierzył w niepodległość małych
narodów położonych między Polską a
rosją: ukraińców, Białorusinów,
litwinów, łotyszy. w koncepcji
dmowskiego odzyskanie granicy
wschodniej sprzed pierwszego
rozbioru w 1772 r. było nierealne (a
jeśli już, niewskazane), chciał, by w
granicach Polski znalazła się taka
liczba obcych narodowości, która
będzie możliwa do «strawienia» przez
polską większość. nie przewidywał,
jak Piłsudski, federacji Polski z
narodami dawnej rzeczypospolitej, 
na wschodzie Polska miała graniczyć
bezpośrednio z rosją. stąd powstała
po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r. tzw. linia dmowskiego, 
która obejmowała terytorium 

4 Wszystkie cytaty z Władysława Jabłonowskiego 
i Stanisławy Studnickiej za: Mariusz Kułakowski, 
«Roman Dmowski w świetle listów 
i wspomnień», Tom I, Gryf Publications, 
London 1968, s. 158-163

5   Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech Jerzy 
Muszyński, Architekt wielkiej Polski. 
Roman Dmowski 1864–1939, Warszawa 2018, 
s. 69

6 Roman Dmowski, «Kilka słów o Kurlandyi», 
«Przegląd Wszechpolski», nr 13 z 15 lipca 1895, s

7 Roman Dmowski, «Polityka polska 
i odbudowanie państwa», Instytut Wydawniczy 
Pax, Warszawa 1989, s. 231-232

Zamek w Mitawie, 
1876 r.
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Białorusi z mińskiem, słuckiem,
Borysowem i Połockiem, jednak bez
terenów utraconych w i rozbiorze. gdy
mowa o ukrainie, to dmowski
opowiadał się za włączeniem do Polski
tylko części wołynia i Podola, bez
terenu guberni kijowskiego. jeśli zaś
chodzi o kurlandię i semigalię,
utraconą w 1795 r. przywódca
narodowców nie chciał jej przyłączać
do Polski, zostawiając ją na pastwę
rosyjską (w niepodległą łotwę nie
wierzył). Były jednak dwa wyjątki: port
w lipawie oraz powiat iłłuksztański
zamieszkały w znacznej mierze przez
polską ludność katolicką. te tereny
miały znaleźć się w Polsce, względnie
w litwie, jednak dla litwy dmowski
widział tylko autonomię w ramach
państwa polskiego (podczas gdy józef
Piłsudski był zwolennikiem federacji z
litwą i Białorusią). 

na pytanie, jaki był stosunek
dmowskiego do łotwy, detalicznej
odpowiedzi udziela profesor Ēriks
jēkabsons, uznany badacz stosunków
polsko-łotewskich. «Delegacja łotewska
w Paryżu (w 1919 r., przyp. «Polak na
Łotwie») w sprawie ewentualnej przyszłej
granicy z Polską musiała brać pod uwagę
i nawet poważnie liczyć się z poglądami
kierowanego przez Romana Dmowskiego
Polskiego Komitetu Narodowego, które
różniły się od stanowiska rządu
polskiego i osobiście J. Piłsudskiego.
Komitet Dmowskiego żądał włączenia w
skład Polski także Litwy, Połągi (wtedy
część Łotwy, przyp. «Polak na Łotwie»),
Lipawy, powiatu iłłuksztańskiego,
południowej Łatgalii (Litwie z Lipawą i
okolicą w składzie Polski planowano
nadać tylko ograniczoną autonomię). Jeśli
8 października 1918 r. w memorandum
kierowanym do prezydenta USAR.
Dmowski wsparł pretensje do Lipawy
potrzebami gospodarczymi, to już 
3 marca 1919 r. w jego żądaniach
przestawionych Komisji do spraw
Polskich Konferencji Pokojowej było

powiedziane, że granica Polski powinna
przebiegać na północ od Lipawy nie tylko
z powodów geograficznych i
gospodarczych, lecz także dlatego, że
«połowa mieszkańców Lipawy to Polacy i
Litwini». Była to oczywista przesada
(przed I wojną światową Polacy i Litwini
stanowili 17% mieszkańców, jednak w
latach 1919–1920 odsetek ten był
znacznie niższy). W przeciwieństwie do J.
Pilsudskiego postawa R. Dmowskiego
także względem terytoriów łotewskich
charakteryzowała się tym, że brał on pod
uwagę imperialistyczne interesy Rosji.
Uważał, że największym wrogiem Polski
są Niemcy, a z Rosją należy
współpracować celem jej neutralizacji.
Owa postawa zachowała się także po
1917 r., wzmocniona przekonaniem, że
wkrótce odrodzi się Rosja
«niebolszewicka», która zażąda
terytoriów położonych na wybrzeżu
Morza Bałtyckiego. 29 maja 1919 r. R.
Dmowski pisał, że należy się liczyć z
Rosją, dlatego trzeba porzucić «plany na
Łotwę i prowincje bałtyckie w ogóle». 
W taki sposób przedstawiciele Łotwy po
raz pierwszy bezpośrednio spotkali się 
z dwoma aktualnymi dla siebie polskimi
programami terytorialnymi –
inkorporacyjnym (R. Dmowskiego) 
i federacyjnym (J. Piłsudskiego)8».

PiŁSUDSKi ZDRADZiŁ
MiEjSCOWyCh POLAKóW?

roman dmowski wydawał się
łotyszom zupełnie nie do przyjęcia ze
względu na swój program

inkorporacyjny. Piłsudski, nawet jeśli
do tego czy owego w jego poglądach
łotysze mogli mieć zastrzeżenia,
występował z programem
federacyjnym i akceptował istnienie
łotwy w granicach historycznych
(najlepszy dowód: gdy Polska zajęła 3
stycznia 1920 r. dyneburg, nie
wprowadziła tam swoich rządów, spór
szedł jedynie o sześć gmin w powiecie
iłłuksztańskim, a więc o semigalię).
emigracyjny publicysta endecki
jędrzej giertych, miłośnik «pana
romana», w swoim paszkwilu na
Piłsudskiego zarzucał mu wprost
uleganie wpływom malutkiej łotwy.
«Piłsudski nie dopuścił do tego, by
przyłączony został do Polski choćby
najmniejszy skrawek Kurlandii.
Kurlandzki powiat iłłuksztański,
wrzynający się wąskim klinem między
Inflanty a Wileńszczyznę, w
przeciwieństwie do reszty Kurlandii,
miał charakter polski (…) Było dla
wszystkich – nie tylko dla Polaków, ale i
dla Łotyszów – rzeczą oczywistą, że te
sześć gmin będzie razem z
Wileńszczyzną przyłączone do Polski.
Piłsudski sprzeciwił się temu i oddał to
czysto polskie terytorium Łotwie. Zdaje
się, że zaciągnął wobec Łotwy i wobec
stojącej za nią Anglii jakieś
zobowiązania, że nie pozwolił na to, by
jakakolwiek część Kurlandii znalazła się
w granicach Polski, a nie Łotwy9».
jędrzej giertych pałał nienawiścią do
Piłsudskiego, oskarżając go, że ten
pragnął Polski wielkości królestwa
kongresowego. w istocie stosunek
Piłsudskiego do wymienionego
skrawka kurlandii nie był taki
oczywisty, choć marszałek
jednoznacznie opowiadał się za
oddaniem łotyszom łatgalii.

W WOLNEj POLSCE

nie mamy żadnych informacji, czy
dmowski po 1918 r. odwiedził mitawę,
rygę czy inne miasta łotewskie, nie
zachowały się żadne informacje na
ten temat w prasie międzywojennej
ani w oficjalnych biografiach
przywódcy obozu narodowego (jednak
jest mało prawdopodobne, że zjawił

się na łotwie). dla endecji łotwa
pozostała wciąż była negatywnym (w
najlepszym wypadku neutralnym)
punktem odniesienia. w publicystyce
międzywojennych narodowców
zwracano uwagę na złe położenie
mniejszości polskiej w łatgalii:
reformę rolną, która uderzyła w
polskie majątki, walkę z językiem
polskim w kościele katolickim,
prześladowanie polskich organizacji.
te oskarżenia wobec łotwy były
często przejaskrawione, ale zgodne z
poglądami romana dmowskiego.
endecy nie chcieli budować z łotwą
«międzymorza» czy «związku
Bałtyckiego», o czym marzył józef
Piłsudski, a po stronie łotewskiej
zigfrīds meierovics. w gruncie rzeczy
interesowało ich głównie położenie
mniejszości polskiej na łotwie.
historyk Ēriks jēkabsons wspomina w
wywiadzie dla «Przeglądu
Bałtyckiego», że dmowski stał się dla
łotewskich elit politycznych postacią
jednoznacznie negatywną10 . 

jesienią 1923 r. partia dmowskiego
objęła władzę w Polsce. z tej okazji
wymieniono kadry w polskim
poselstwie w rydze (pomysłodawcą
tej «czystki» był endecki minister
spraw zagranicznych marian seyda).
odejść musieli poseł witold jodko-
narkiewicz, konsul aleksander
lutze-Birk, sekretarz wacław

Przesmycki, a także kierownik Polskiej
agencji telegraficznej jan cynarski,
późniejszy autor ciekawych książek i
artykułów o łotwie. wszystkie te
osoby były związane nie z prawicą, a z
Polską Partią socjalistyczną.
odwołanych zastąpili nowy poseł
aleksander ładoś, sekretarz szczęsny
zaleski, a także konsul franciszek
charwat, późniejszy poseł rP w rydze
i kownie. co ciekawe, marian seyda
wydał posłowi ładosiowi instrukcję,
by ten zabiegał o stworzenie związku
Bałtyckiego pomiędzy Polską, łotwą,
estonią i finlandią, co właściwie było
sprzeczne z linią endecką. Polecił
także ładosiowi, żeby ten
zakomunikował ministrowi
meierovicsowi, że rząd Polski chętnie
widziałby układ polityczny między
Polską a łotwą, oparty na
zobowiązaniach wojskowych. seyda
prosił, by nie poruszać w rozmowach 
z łotyszami kwestii sześciu spornych
gmin w powiecie iłłuksztańskim11.
oznaczałoby to, że endecja w swoim
stosunku do łotwy potrafiła być także
elastyczna. 

ciekawy, choć kryzysowy, był w
relacjach polsko-łotewskich rok 1931,
gdy na parę miesięcy wyjechał z rygi
do warszawy polski poseł, co było
wynikiem szykan państwa
łotewskiego w stosunku do
mniejszości polskiej (mających w
istocie miejsce, ale przerysowanych
przez polską prasę). Było to już jednak
za rządów sanacji, która miała wobec
łotwy swoją własną politykę. znany
polski dziennikarz stanisław kodź,
przedstawiciel endeckiego «dziennika
wileńskiego», był w 1931 r.
obserwatorem na procesie działaczy
polskiej mniejszości narodowej, który
odbywał się w dyneburgu. od razu 
po ogłoszeniu wyroku nadał
korespondencję telefoniczną.
«Społeczeństwu polskiemu w Łotwie
stała się wielka krzywda. Będzie jeszcze
ono dochodziło swych praw w
najwyższej instancji – w wydziale
administracyjnym Senatu Łotwy». kodź
ostrzegał łotyszy: «społeczeństwo
polskie w Polsce niewątpliwie należycie
oceni postępowanie władz i rządu

łotewskiego wobec rodaków za
kordonem. Na drogę porozumienia
polsko-łotewskiego, które doniedawna
tak pomyślnie się rozwijało, rzucili
Łotysze ciężki kamień, który niełatwo da
się usunąć» – pisał polski narodowiec
w korespondencji z dyneburga12.
endecja w 1931 roku, a także później,
urządzała demonstracje
antyłotewskie, oskarżając bałtycką
republikę o prowadzenie antypolskiej
polityki. 

PS. Także i dziś polscy dziedzice
myśli Dmowskiego są znacznie bardziej
krytyczni wobec Łotwy niż reszta
społeczeństwa. Dowodem choćby
komentarze po reformie edukacji
Kārlisa Šadurskisa, które ukazały się na
portalu kresy.pl wiosną 2018 r. 
To już jednak zupełnie inna historia. 

TOMASZ OTOCKI

10 Tomasz Otocki, «Ēriks Jēkabsons: 
Łotwa w obliczu wojny starała się zachować 
neutralność», «Przegląd Bałtycki», 

1 września 2019 r.
11 Andrzej Skrzypek, «Stosunki polsko-łotewskie

1918-1939», Gdańsk 1997, s. 78-79.
12 St. Kodź, «Związek Młodzieży Polskiej 

Katolickiej w Łotwie", "Dziennik Wileński», 
nr 241 z 20 października 1931, s. 2.

8 Ēriks Jēkabsons, «Początek stosunków 
Łotwy i Polski: pierwsze kontakty. 
Wiosna-jesień 1919 roku», «Res Historica», 
nr 42, 2016, s. 253-254

9 Jędrzej Giertych, «O Piłsudskim», 
London 1987, s. 80
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Portret Romana Dmowskiego, rys. 1939 r.

Marian Seyda, minister spraw 
zagranicznych, polityk endencji



takie koncerty niepodległości już
od 11 lat organizuje muzeum
Powstania warszawskiego, dotychczas
odbyło się już 26 edycji, w których
zagrano ponad 120 kompozycji i
aranżacji, stworzono blisko 20
odrębnych scenariuszy. w tym roku
ten ciekawy projekt znów powrócił 
na łotwę. 
koncerty niepodległości 
w ramach międzynarodowej 
trasy koncertowej Polska-litwa-
łotwa-australia rozbrzmiały w adażi,
w rydze i w lipawie.

tegoroczne koncerty odbywają się
w roku 225 rocznicy zapomnianego
dziś Powstania kurlandzkiego.
skierowane przeciw rosji powstanie
wybuchło 25 czerwca 1794 r., kiedy
powstańczy oddział pod wodzą
generała tomasza wawrzeckiego
rozbroił rosyjski garnizon w lipawie.

Program zaczął się od gaude mater
Polonia, a w dalszym ciągu zabrzmiały
polskie pieśni narodowe, hymny
żołnierzy i kompozycje instrumentalne.
słuchacze nasycili się mistrzowskim
wykonaniem i niezwykłą aranżacją
takich utworów jak marsz Polonia,
czerwone maki czy Piechota.

twórcy koncertu niepodległości to
polsko-kanadyjska wokalistka jazzowa
i kompozytorka ola turkiewicz, która
także wystąpiła podczas koncertu jako
solistka oraz jacek «wiejski» górski.
Prozatorską narrację wydarzenia
poprowadził aktor - robert czebotar,
przed każdym utworem opowiadając
słuchaczom ciekawe i niezwykłe
historie polskich żołnierzy walczących
w różnych czasach i pod różnymi
sztandarami. Podczas koncertu
usłyszeliśmy mocny głos tomasza
Bacajewskiego. wokalistom na scenie

towarzyszyli marcin riege (fortepian 
i instrumenty klawiszowe), krzysztof
kowalewski (gitara), Piotr krzemiński
(trąbka), Paweł jabłoński (akordeon 
i instrumenty klawiszowe), 
marcin ritter (bas), karol domański
(perkusja), siergiej wowkotrub 
(i skrzypce), mikołaj kostka 
(ii skrzypce); malwina kęsicka
(altówka) i kinga chudzikowska
(wiolonczela).

na końcu została wykonana rota,
mazurek dąbrowskiego i hymn łotwy.

koncert niepodległości «za naszą
i waszą wolność» to niesamowite,
muzyczne wydarzenie, które
zadedykowano Polakom
mieszkającym poza granicami kraju.
jego tematyka nawiązywała do służby
Polaków pod obcymi sztandarami oraz
ich walki zarówno o niepodległość
Polski, jak i wolność innych narodów.
koncert niepodległości w adażi, 
w rydze i w lipawie był kontynuacją
ubiegłorocznej międzynarodowej
trasy koncertowej Polska-litwa-
łotwa-australia.
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«Za Naszą i Waszą Wolność» 
znów na Łotwie

X Dyktando Polskie na Łotwie 
odbyło się 28 września w Dyneburgu.
Ponad 100 uczestników zmagało się 
z tekstem pt. «język ojczysty».

otwierając ten skupiający wielu tutejszych
Polaków konkurs konsul ambasady rP w rydze
małgorzata hejduk-gromek zaznaczyła, że
uczestnicy mogą zmierzyć się z ortografią, która
nawet Polakom mieszkającym w ojczyźnie
przysparza trudności. «nie liczcie, ile popełniliście
błędów. Bądźcie dumni z tego, jak wiele wyrazów
napisaliście poprawnie. cieszę się, że – niełatwy
przecież – język przodków stał się wam tak bliski.
to zasługa tutejszych polskich szkół, ale przede
wszystkim – was samych, gdyż chcecie się nim
posługiwać» – stwierdziła konsul.

następnie Prezes Podlaskiego oddziału
stowarzyszenia «wspólnota Polska» anna
kietlińska przypomniała historię przedsięwzięcia,
którego pomysłodawczynią była krystyna
Bochenek. w skład komisji, którą przedstawiła
dyrektorka gimnazjum halina smulko tradycyjnie
weszli pracownicy naukowi i poloniści przybyli z
Białegostoku: anna kietlińska, marek kietliński,
elżbieta awramiuk – autorka dyktanda, urszula
andrejewicz, katarzyna słowikowska, maria
wolańska, a także nauczyciele języka polskiego
skierowani do pracy na łotwie przez orPeg.

swoją znajomość ortografii postanowiła
sprawdzić młodzież ze wszystkich polskich szkół
na łotwie: z rezekne, dyneburga, rygi i krasławia.
najpiękniejszym prezentem jubileuszowym
okazała się bezbłędna praca marka kondratjuka z
rygi. całkowicie poprawnie napisane dyktando
zdarzyło się po raz pierwszy od dziesięciu lat. to
właśnie on zdobył grand Prix i tytuł «mistrza
ortografii Polskiej na łotwie». w gronie laureatów
nie zabrakło również dyrektora Polskiego
Przedszkola w daugavpils anżeli dubowskiej,
która została wicemistrzem ortografii. nagrodę
otrzymała również gertruda chrzczanowicz –
najstarsza uczestniczka tegorocznego dyktanda.

Po wręczeniu dyplomów i nagród halina
smulko podziękowała osobom od początku
wspierającym ideę «Polskiego dyktanda na
łotwie».

kalejdoskoPkalejdoskoP

W listopadzie 2018 r. w Dyneburgu odbyła się pierwsza 
odsłona niesamowitego muzycznego wydarzenia – 
koncertu Niepodległości «Za Naszą i Waszą Wolność». 

Jubileuszowa edycja 
Dyktanda Polskiego

Anna Kietlińska, 
prezes Podlaskiego Oddziału 
Stowarzyszenia 
«Wspólnota Polska»

Konsul RP
Małgorzata Hejduk-Gromek
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Elżbieta 
Awramiuk 
wręcza nagrodę
p.Gertrudzie
Chrzczanowicz
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festiwal festiwal

W pierwszą sobotę września w Posiniu i Lucyniu odbyło 
się kolejne wydarzenie kulturalne zorganizowane przez
Związek Polaków na Łotwie – Festiwal Kultury Polskiej. 
W imprezie wzięły udział zespoły wokalne i muzyczne 
z Rzeżycy, Lucyna, Krasławia, Dyneburga, jełgawy,
jakubowa, Rygi, Lipawy oraz 
Zespół Pieśni i Tańca «Suwalszczyzna» z Polski.

tegoroczny festiwal został zorganizowany 
w 100 rocznicę zwycięskiej kampanii łatgalskiej i był dla
Polaków mieszkających na łotwie nie tylko okazją do
kolejnego spotkania z rodzimą kulturą, ale i uczczenia tej
ważnej dla historii Polski i łotwy rocznicy.

festiwal rozpoczęła msza Święta w zabytkowym
kościele św. dominika celebrowana w języku polskim przez
biskupa diecezji agłońsko-rzeżyckiej janisa Bulisa wraz 
z miejscowymi księżmi. już podczas nabożeństwa
festiwalowe chóry dały przedsmak swoich możliwości
wokalnych. duchowe przeżycia wywołane dźwiękami
polskiej mowy wzmocniły poczucie więzi z ojczyzną 
i Polakami, zamieszkującymi malowniczą łatgalię.

następnie uczestnicy przenieśli się do centrum kultury 
w lucynie. uczestników festiwalu powitała miejscowa
orkiestra dęta «ludza» pod batutą denisa smirnowa.
otwarcia festiwalu dokonał prezes zPł ryszard stankiewicz.
głos zabrał również wicemer lucyna pan aivars meikšāns,
który przez cały dzień uczestniczył w imprezie.

Podczas festiwalu wystąpili: chór «Promień» pod
kierownictwem aliny łapińskiej, zespół wokalny związku
Polaków w lucynie pod kierownictwem ainy kairowej,
zespołu «zgoda» z jakubowa pod kierownictwem iwety
Berzini, zespół «kropelki» z Polskiej szkoły Podstawowej 
w krasławiu, zespół wokalny klubu kultury Polskiej
«Polonez» z rygi pod batutą tatiany Bieługinej, zespół
«Bursztynki» z lipawy pod kierownictwem iwony jadwigi
szakal oraz chór «jutrzenka» z rzeżycy pod batutą ireny
iwanowej.

w czasie koncertu odbyła się akcja narodowe czytanie
organizowana od lat przez prezydenta rP, propagująca
znajomość literatury narodowej. nauczyciele z rzeżycy
zaprezentowali fragmenty polskich nowel. 

głównym i specjalnym gościem festiwalu był zespół
tańca i Pieśni «suwalszczyzna» z Polski. zespół
zaprezentował fragmenty fabularyzowanego widowiska
taneczno-teatralnego «w podsuwalskiej oberży»,
ukazującego sceny z życia wielokulturowych suwałk
początków XX wieku – tańce z pogranicza litewskiego,
czarnoruskiego, żydowski «kapelus», echa tradycji
staroobrzędowców.

I znów spotykamy się w Posiniu…

31

Biskup Janis Bulis odprawia Mszę Swiętą

Przy grobie Edwarda Dukszty – pomysłodawcy Festiwalu

Chór «Promień» z Dyneburga

Zespół «Suwalszcyzna»

Zespół «Zgoda» z Jakubowa

Chór «Jutrzenka» z Rezekne

Orkiestra Dęta «Ludza», DK w Lucynie

Zespół wokalno-instumentalny z Lucyna


